
1394/12/22فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/25   10:25 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي 1شماره صفحه :

تخلیهکل شناورحاضر
بندر

نفتیغیر نفتیلنجلنگرگاهاسکله

حمل کاال به بندر ازحمل کاال از بندر بهجمع تخلیه و بارگیریبارگیری

دریادروازهدریادروازهکلنفتیغیر نفتینفتیغیر نفتیلنجلنگرگاهاسکله فروند
ردیف

تعداد شناور

فعال

3429,7940029,794039,4000031,2918,10961,0858,10969,19446,7889,09924,65729,794امام خميني1 16

3429,7940029,794039,4000031,2918,10961,0858,10969,19446,7889,09924,65729,794 16 جمع :



1394/12/22گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/25   10:25 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

2شماره صفحه :

وضعیت شناورتاریخ ورودنمایندگی تاریخ آخرین وضعیتنام کاالی اصلی نام شناور بندر ردیف

لنگرگاه1394/12/07شرکت ملي نفت کش ايرانNELMAامام خميني1 1394/12/22گاز کاندنسيت

لنگرگاه1394/12/12سيزارکFOROTANامام خميني2 1394/12/12

لنگرگاه1394/12/19تجارت درياي آبيAQUARIUSامام خميني3 1394/12/22

لنگرگاه1394/12/21امواج درياGREEN WARRIORامام خميني4 1394/12/21

لنگرگاه1394/12/22دريا پارسGAS COURAGEامام خميني5 1394/12/22

لنگرگاه1394/12/22آبران جنوبTHE GUIDEامام خميني6 1394/12/24ذرت - انواع

پهلوگيري1394/12/16دريا وحدت جنوبGOLDEN VIRGINIAامام خميني7 1394/12/24

پهلوگيري1394/12/17شرکت ملي نفت ايرانPAGASامام خميني8 1394/12/24گاز کاندنسيت

پهلوگيري1394/12/18آبران جنوبINCE PACIFICامام خميني9 1394/12/18گندم آردسازي

پهلوگيري1394/12/18بارويالنجMARGARITAامام خميني10 1394/12/18بنزين سوپر

پهلوگيري1394/12/19سيزارکNASCO PEARLامام خميني11 1394/12/20رول آهن

پهلوگيري1394/12/20امواج درياFENG HAI 32امام خميني12 1394/12/20روغن پالم - نخل

پهلوگيري1394/12/21سي بار و درياMANDARIN TRADERامام خميني13 1394/12/22

پهلوگيري1394/12/21پارس پارينهBONITA QUEENامام خميني14 1394/12/23

پهلوگيري1394/12/22هوپاد درياPARISANامام خميني15 1394/12/22

خروج1394/12/11عمو دريا بندرGAS LINEامام خميني16 1394/12/23آمونياک

خروج1394/12/16اقيانوس گستر پهناورHAFIDامام خميني17 1394/12/25نفت کوره

خروج1394/12/16آبران جنوبRESTORERامام خميني18 1394/12/23

خروج1394/12/17رنگين کمان اطلس اوشانOCEN FREEDOMامام خميني19 1394/12/25شمش آهن

خروج1394/12/18پارس پارينهDISTYA PUSHTIامام خميني20 1394/12/22گازوئيل

خروج1394/12/18پارس پارينهABDULRAZAQامام خميني21 1394/12/22روغن پايه

خروج1394/12/18ملي نفتکش ايرانARKامام خميني22 1394/12/22نفت کوره

خروج1394/12/19هوپاد درياPARSHANامام خميني23 1394/12/22

خروج1394/12/19گلHONG XUNامام خميني24 1394/12/22پوسته اکسيد آهن

خروج1394/12/20هوپاد درياDELICEامام خميني25 1394/12/22بنزن

خروج1394/12/20هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني26 1394/12/23کاالي کانتينري

خروج1394/12/20بنيادBSLE TERESAامام خميني27 1394/12/22



1394/12/22گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/25   10:25 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

وضعیت شناورتاریخ ورودنمایندگی تاریخ آخرین وضعیتنام کاالی اصلی نام شناور بندر ردیف

خروج1394/12/20امواج درياAMAZONAامام خميني28 1394/12/23فورفورال اکستراکت

خروج1394/12/20پرنده درياي هرمزLOYALTYامام خميني29 1394/12/24شمش آهن

خروج1394/12/20دريا وحدت جنوبAL SHROOGامام خميني30 1394/12/24روغن پايه

خروج1394/12/21دريا پارسSC DALIANامام خميني31 1394/12/25کاستيک سودا

خروج1394/12/21پيوند درياFAREEDAامام خميني32 1394/12/22کاالي کانتينري

خروج1394/12/22پاشا درياي شرقNYMPHامام خميني33 1394/12/23

خروج1394/12/22سيمرغ طالئي آبهاي جنوبSIMRANامام خميني34 1394/12/24قير مايع



1394/12/22گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/25   10:25 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي شناور در این تاریخ خارج شده است = *4شماره صفحه :

تناژنمایندگینام شناور
تاریخ آخرین

پهلوگیری
تاریخ ورود

واگن
TEU

تناژ

کامیونورودی/خروجی

تعداد نوع عملیات

تخلیه/بارگیری
نام اسکلهبندرردیف نام کاالنام ترمینال

HAFID1394/12/214,26001760 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 141,929 نفت کوره 1394/12/16 اقيانوس گستر پهناور

BSLE TERESA *1394/12/216610200 09 تخليهيک امام خميني 22,511 لوله آهني 1394/12/20 بنياد

RESTORER1394/12/162,500000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 333,314 کنجاله سويا 1394/12/16 آبران جنوب

RESTORER1394/12/162,500000 14 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 433,314 کنجاله سويا 1394/12/16 آبران جنوب

LOYALTY1394/12/207,21303280 20 بارگيريصادرات امام خميني 519,950 شمش آهن 1394/12/20 پرنده درياي هرمز

FENG HAI 321394/12/202,075000 21 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 626,000 روغن پالم - نخل 1394/12/20 امواج دريا

NASCO PEARL1394/12/205,008000 23 تخليهدو امام خميني 727,753 رول آهن 1394/12/19 سيزارک

NASCO PEARL1394/12/201,828000 23 تخليهدو امام خميني 827,753 رول گالوانيزه 1394/12/19 سيزارک

NASCO PEARL1394/12/20459000 23 تخليهدو امام خميني 927,753 لوله آهني 1394/12/19 سيزارک

OCEN FREEDOM1394/12/179,25704210 23 بارگيريصادرات امام خميني 1053,932 شمش آهن 1394/12/17 رنگين کمان اطلس اوشان

NYMPH1394/12/221,357000 24 تخليهيک امام خميني 114,859 رول آهن 1394/12/22 پاشا درياي شرق

NYMPH1394/12/22888000 24 تخليهيک امام خميني 124,859 رول گالوانيزه 1394/12/22 پاشا درياي شرق

INCE PACIFIC1394/12/181,276000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1343,001 جو دامي 1394/12/18 آبران جنوب

INCE PACIFIC1394/12/182,000000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1443,001 گندم آردسازي 1394/12/18 آبران جنوب

INCE PACIFIC1394/12/188,342000 27 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1543,001 گندم آردسازي 1394/12/18 آبران جنوب

HONG XUN *1394/12/202,850000 29 بارگيريصادرات امام خميني 1632,250 پوسته اکسيد آهن 1394/12/19 گل

PARSHAN *1394/12/19900000 30 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1720,849 کود اوره 1394/12/19 هوپاد دريا

MANDARIN TRADER1394/12/222,400000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1823,500 سنگ آهن 1394/12/21 سي بار و دريا

AMAZONA1394/12/212,928000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 194,819 فورفورال اکستراکت 1394/12/20 امواج دريا

ABDULRAZAQ *1394/12/20511000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 202,911 روغن پايه 1394/12/18 پارس پارينه

AL SHROOG1394/12/24410000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 212,483 روغن پايه 1394/12/20 دريا وحدت جنوب

SC DALIAN1394/12/249,571000 منطقه ويژه 3 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 2212,584 کاستيک سودا 1394/12/21 دريا پارس

69,19409450جمع : 532,326



1394/12/22گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1394/12/25   10:25 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

منبع گزارش :

شناور در این تاریخ خارج شده است = *5شماره صفحه :

تناژتناژ تناژ

باقیماندهتا آن روزروزانه
خروجی

بارگیری

تناژ

بارگیریبارگیری

TEU

بارگیری

TEU

تاآن روز روزانه

بارگیری ردیف

تناژ

تا آن روز

تخلیه

روزانه

تناژ

تخلیه

TEU

تخلیه

TEU

تاآن روز روزانه

تخلیه

تناژ

باقیمانده

تخلیه

تعداد

کامیون

تخلیه-روزانه

تعداد

واگنکامیون

بارگیری روزانه

واگن

تاریخ

آخرین

پهلوگیری

تاریخ ورودنام اسکلهنام شناوربندر

تناژ

ورودی

10000000419294260350636866001760 0 HAFID041394/12/161394/12/21امام خميني

2661251100020000000000 2511 BSLE TERESA *091394/12/201394/12/21امام خميني

35000318551459000000000000 33314 RESTORER141394/12/161394/12/16امام خميني

40000000199507213135146436003280 0 LOYALTY201394/12/201394/12/20امام خميني

520751122514775000000000000 26000 FENG HAI 32211394/12/201394/12/20امام خميني

67295210096744000000000000 27753 NASCO PEARL231394/12/191394/12/20امام خميني

700000005393292574151512417004210 0 OCEN FREEDOM231394/12/171394/12/17امام خميني

8224522452614000000000000 4859 NYMPH241394/12/221394/12/22امام خميني

911618362236778000000000000 43001 INCE PACIFIC271394/12/181394/12/18امام خميني

1000000003225028503225000000 0 HONG XUN *291394/12/191394/12/20امام خميني

11900208490000000000000 20849 PARSHAN *301394/12/191394/12/19امام خميني

1200000002350024002400211000000 0 MANDARIN TRADER321394/12/211394/12/22امام خميني

1300000004819292838289910000 0 AMAZONA331394/12/201394/12/21امام خميني

1400000002911511291100000 0 ABDULRAZAQ *341394/12/181394/12/20امام خميني

150000000248341041020730000 0 1394/12/201394/12/24لنگرگاه ميانيAL SHROOGامام خميني

160000000125849571957130130000 0 1394/12/211394/12/24لنگرگاه ميانيSC DALIANامام خميني

0جمع : 925 0 0 52,896 141,462 39,400 194,358 0 20 0 0 32,370 125,917 29,794 158,287



1394/12/22تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/25   10:25 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

بندر
توقف عملیات

مدت زمان علت
TEU تناژنام کاال نمایندگیتاریخ ورود نام شناور نام اسکله

نوع

عملیات

کل مدت

زمان توقف

تاریخ آخرین

پهلوگیری
ترمینال ردیف

HONG XUN1394/12/19امام خميني1 2:00بازرسي درافت سروي2,850002:00بارگيريپوسته اکسيد آهنگل03:00  291394/12/20 صادرات

HONG XUN1394/12/19امام خميني2 3:00جداسازي شناور از اسکله وانتقال2,850003:00بارگيريپوسته اکسيد آهنگل03:00  291394/12/20 صادرات



1394/12/22وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/25   10:25 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

بندر

وضعیت حمل کاال از بندروضعیت حمل کاال به بندر

کلبه انباریکسره

تعداد کامیون

کلاز انباریکسره

یکسره
جمعبه انباراز انبار

تعداد واگن

یکسره
جمعبه انباراز انبار

خروجورودخروجورود

ردیف
موجودی کاال

در پایان
فعالیت

تغییر
رسوب
روزانه

30,30154,45184,752055,88755,8871,9261,1383,98975075امام خميني1 92500 -1,4363,574,923

30,30154,45184,752055,88755,8871,9261,1383,98975075 925000جمع : 3,574,923 -1,436



1394/12/22گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/25   10:25 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

بندر
کندی عملیات

مدت زمان علت
TEU تناژنام کاال نمایندگیتاریخ ورود نام شناور نام اسکله

نوع

عملیات

کل مدت

زمان کندی
ترمینال ردیف

تخليهسيزارک23NASCO PEARL1394/12/19  20:10امام خميني1 0:40عدم آمادگي خنکار8,866003:45رول گالوانيزه

0:15بارز نبودن کاال

0:20مشکالت تخليه

0:20مشکالت اسنادي

0:25عدم آمادگي پيمانکار تخليه

0:40خرابي کرين شناور

1:05تعطيل زود هنگام

دو

بارگيريسي بار و دريا32MANDARIN TRADER1394/12/21  22:00امام خميني2 2:00پاس ورودي2,400002:00سنگ آهن صادرات

بارگيريسي بار و دريا32MANDARIN TRADER1394/12/21  22:00امام خميني3 2:00عدم آمادگي صاحب کاال2,400002:00سنگ آهن صادرات



1394/12/22گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/25   10:25 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

تناژ TEUنام کاالی اصلینمایندگی
خطرناک

آبخور طول

کشتی ملیت تاریخ ورود نام شناور
کاالی

متر))متر))
علت انتظار نوبتردیف انتظار-روز بندر

آماده نبودن اسناد شناور1818.200شرکت ملي نفت کش ايرانNELMA1394/12/07  20:30PANAMAامام خميني1 15 گاز کاندنسيت

بنا به درخواست نماينده شناور721.400سيزارکFOROTAN1394/12/12  06:15IRANامام خميني2 10

03.9003تجارت درياي آبيAQUARIUS1394/12/19  08:36BARBADOSامام خميني3

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش228600امواج درياGREEN WARRIOR1394/12/21  16:30LIBERIAامام خميني4 1

2266.3000دريا پارسGAS COURAGE1394/12/22  16:45PANAMAامام خميني5

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش22512.400آبران جنوبTHE GUIDE1394/12/22  11:48PANAMAامام خميني6 0 ذرت - انواع



1394/12/22فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/25   10:25 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

ردیف

تخلیه

تناژ

موجود در ترمینالبارگیری

تناژ
2040

تناژ پر خالی

جمع تخلیه و بارگیری

سایر

خالیبندر

سایر2040

پر

سایر2040

خالی

سایر2040

پر

سایر2040

خالی

سایر2040

پر

0000000000000امام خميني1 00002,5201,993 21,252-19,576 00

0000000000 000جمع : 00002,5200 21,2520 00



1394/12/22فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/25   10:25 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1394/12/22گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/25   10:25 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

نام نمایندگینام شناور
ساعت احتمالی

ورود
تابعیتبندر مبداTEUتناژ کلمحموله اصلی

کاالی خطرناک

دارد

تاریخ احتمال

ورود
بندر ردیف


